VII Europejski Kongres Samorządów
DATA I MIEJSCE
Termin:
Miejsce:

11–12 Kwietnia 2022
HOTEL GOŁĘBIEWSKI
ul. Mrągowska 34, Mikołajki

Recepcja hotelowa oraz Punkt Odbioru Identyfikatorów znajduje się na poziomie 2 (parter).
Sale konferencyjne zlokalizowane się na poziomach 5 i 6.
ROZPOCZĘCIE KONGRESU
Kongres rozpoczyna się w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 12.00.
Do odbierania materiałów konferencyjnych zapraszamy od godz. 9:00.
PARKING DLA UCZESTNIKÓW
Przy Hotelu znajduje się duży (ok. 500 miejsc) parking dozorowany, płatny indywidualnie 30 zł/dobę.
Hotel oraz Organizator nie prowadzą rezerwacji miejsc parkingowych. Płatność za parking jest
możliwa w recepcji hotelu lub na parkingu (parkometr).
ODBIÓR IDENTYFIKATORA I MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

Wstęp na teren Centrum Kongresowego mają wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane.
Poruszanie się po Hotelu jest możliwe na podstawie imiennego identyfikatora.
Identyfikator należy odebrać w Punkcie Odbioru ID na 2 poziomie Hotelu Gołębiewski.
Punkt Odbioru ID jest czynny w godz.: 11 kwietnia 9.00-22.00; 12 kwietnia 9.00- 21.15.
Uwaga! Odbiór identyfikatora jest możliwy tylko za okazaniem dowodu tożsamości lub paszportu.
Utrata lub zgubienie identyfikatora wiąże się brakiem możliwości wejścia na teren Centrum
Kongresowego.
Kierowcy, asystenci, osoby towarzyszące, które nie dokonały rejestracji on-line nie mają możliwości
poruszania się po Hotelu Gołębiewski.
PROGRAM I LISTA UCZESTNIKÓW
Goście, którzy zamówili Program i Listę uczestników podczas rejestracji on-line, otrzymają te
materiały w pakiecie uczestnika.
Pozostałe osoby Program będą mogły odebrać w Punkcie Informacji.

RANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

Goście, którzy zakupili Ranking Finansowy podczas rejestracji on-line, otrzymają go w pakiecie
uczestnika.
Pozostałe osoby Ranking będą mogły zakupić w Punkcie Informacji w cenie 39 zł netto (płatność
wyłącznie kartą).
ZAKWATEROWANIE

Dla gości, którzy w rejestracji on-line wybrali zakwaterowanie za pośrednictwem Organizatora
standardowa rezerwacja obejmuje 2 noclegi z 2 posiłkami: 11-13 kwietnia 2022 r. (od obiadu 11
kwietnia do śniadania 13 kwietnia). Godziny śniadań w hotelu Gołębiewski:
12 kwietnia 7.00-9.30
13 kwietnia 7.00-11.00
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 13.00, a kończy o godzinie 12.00. Posiłki serwowane są w
Restauracji Czerwonej na poziomie 3.
LUNCHE I PRZERWY KAWOWE
Goście, którzy nie korzystają z zakwaterowania w Hotelu Gołębiewski mogą wykupić obiad we
własnym zakresie w recepcji Hotelu. Wejście do Restauracji Czerwonej na podstawie karty na
posiłek.
Podczas Kongresu przewidziane są przerwy kawowe, serwowane we foyer na poziomie 5 i 6.
DODATKOWE REJESTRACJE ORAZ ZMIANY UCZESTNIKÓW
Organizator nie przewiduje możliwości rejestracji na miejscu. Zamiana uczestników jest możliwa
wyłącznie w ramach tej samej firmy lub instytucji i musi zostać potwierdzona przez organizatora.
Informację o zamianie należy przesłać na adres: rejestracja@isw.org.pl w temacie wiadomości
wpisując „Zamiana uczestnika”. Wraz ze zgłoszeniem nowego uczestnika należy podać jego imię,
nazwisko, stanowisko, adres email, telefon kontaktowy, zdjęcie w formacie JPG o wymiarach
200x280 pikseli. Zmiana od 4 kwietnia skutkuje dodatkową opłatą wynoszącą 100,- zł netto + 23%
VAT.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie po 23 marca 2022 r. opłata za organizację
pobytu nie podlega zwrotowi. W przypadku uczestników zarejestrowanych po 23 marca 2022 r.
możliwość bezpłatnej rezygnacji obowiązuje do 24 godzin od momentu rejestracji.
WIFI
Na terenie Centrum Konferencyjnego będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej sieci Wifi.
Standardowy dostęp do internetu dla uczestników konferencji działa bez haseł.
Na poziomie recepcji – należy wybrać „hotel gołebiewski”
Na poziomie sal konferencyjnych – należy wybrać „konferencje”

TŁUMACZENIA
Zestawy słuchawkowe do tłumaczeń, będzie można odebrać w punktach we foyer na poziomie 5 i 6.
Zestawy będą wydawane za okazaniem identyfikatora.
Po zakończeniu korzystania z zestawu, należy zwrócić go do punktu we foyer na poziomie 5 lub 6.
Brak zwrotu zestawu słuchawkowego, będzie skutkował obciążeniem uczestnika kosztem sprzętu.

Sesje Plenarne, Gale i Bankiety odbywają się na poziomie 6
Restauracja Czerwona znajduje się na poziomie 3
Sale Konferencyjne znajdują się na poziomach 5 i 6
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Społeczeństwo
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Wojna w Ukrainie

Zdrowie

Zrównoważony
Rozwój

Wydarzenia
specjalne

12:00-13:00

Dobre przykłady
budowania mostów
między biznesem i
nauką: Specjalne
Strefy Ekonomiczne

Ranking Finansowy
Samorządu
Terytorialnego w
Polsce

Akcja rewitalizacja - o
problemie estetyki i
funkcjonalności w
przestrzeni miejskiej

Pakiet Fit for 55. Jak
wpłynie na
samorządy?

Rola samorządu w
dobie kryzysu
migracyjnego
wywołanego wojną na
Ukrainie

Profilaktyka w
systemie ochrony
zdrowia

Gospodarstwa przyszłości –
w których obszarach
potrzeba liderów dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
żywnościowego oraz
zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich?

Jak skutecznie pomagać
uchodźcom? Rola
samorządów podczas
kryzysu - cz. I

Zawodowo
Zaszczepieni

13:10-14:20

Kobieta, polityka,
samorząd

Jakiej przestrzeni
publicznej potrzebują
nowoczesne miasta?

Inwestycje
Dbając o
Blok Tematyczny
infrastrukturalne w
bezpieczeństwo
Samorządach. Fundusze GovTech InnoLab, czyli
wodne. Jakie zmiany
europejskie i krajowe w
samorząd spotyka
czekają samorządy w
walce o rozwój
startup
2022 roku?
komunikacyjny regionów

Media lokalne po
pandemii

Samorząd, tu zaczyna
Smart city, smart
się Polska! Jak
Rozmowa o
Wpływ decentralizacji village, smart citizen osiągnąć równowagę
samorządzie, sporcie i
na rozwój regionów dlaczego powinniśmy
między jego
pieniądzach cz.I
być smart?
potencjałem a
możliwościami?

Koncepcja Rolnictwa
Centrum Prasowe:
Wspieranego
Rozwój współpracy Polski
Społecznie (RWS) a 2050 Szymona Hołowni ze
zrównoważony rozwój
środowiskami
obszarów wiejskich
samorządowymi

Czasy niepewności –
jak w nich budować
rezyliencję miast?

Wykorzystanie badań
opinii publicznej w
realizacji zadań JST

Blok Tematyczny
Transformacja
ciepłownictwa w
Polsce

Demokratyzacja i
zwiększenie równych
szans w procesach
decyzyjnych dotyczących
innowacji

Przerwa
lunchowa 14:2015:00
Transformacja energetyczna

15:00-16:00

Kto rządzi w Europie rządy czy sądy?

Projekty w formule
Systemowe działania
Nowe technologie
PPP – czy nadchodzi
przeciwko wykluczeniu kluczem do sukcesu w
schyłek takich
społecznemu
zarządzaniu miastem
inwestycji?

Efektywna redukcja
zużycia energii
elektrycznej w
samorządach

na poziomie lokalnym – rola
“Cudze chwalicie,
Uwolnić miasta od
swego nie znacie” - jak samorządów w procesie
dekarbonizacji gospodarki,
smogu. Odetchnąć
wykorzystać potencjał
rozwoju źródeł energii
czystym powietrzem
turystyczny regionu? odnawialnej i modernizacji
ciepłownictwa

16:10-17:10

Elektromobilność klucz do sukcesu
transportu w mieście
przyszłości

Sprawiedliwość
komunikacyjna - czy
da się zapewnić
każdemu transport
publiczny?

Blok Tematyczny
Finanse samorządu w
dobie kryzysu cz. 2

Inwestycje w
uniwersalną i pożądaną
Współpraca
Blok Tematyczny
infrastrukturę sportowoinnowacyjnych MŚP i
Rozmowa o
rekreacyjną - efektywna i
samorządów - dobre
samorządzie, sporcie i
ekonomiczna budowa i
praktyki
pieniądzach cz.II
modernizacja obiektów
basenowych

Blok Tematyczny Produkcja
energii z odpadów
komunalnych – rozwiązanie
zwiększające
bezpieczeństwo finansowe
lokalnych społeczności i
wykorzystujące składowane
odpady organiczne

Wyzwania systemu
Blok Tematyczny
ochrony zdrowia na
Współpraca regionalna
najbliższe lata zgodnie
na wschodniej granicy
z mapą potrzeb
UE
zdrowotnych

Potencjał samorządów
Praktyczne
w zabezpieczeniu
wykorzystanie aplikacji
medycznych i
dostępnych na
Biblioteka publiczna:
sanitarnych potrzeb platformie Baza Analiz szansa czy problem?
uchodźców. Możliwości
Systemowych i
i bariery
Wdrożeniowych

16:10-16:40 "Resortowe
dzieci" - Polaków spór o
historię Oraz
16:40-17:10 Polska 2050
w roku 2022

Sesja Plenarna

17:20-18:35

18:45-19:45

Blok Tematyczny
Samorząd dla młodych
Blok Tematyczny
- jak aktywizować
Finanse samorządu w
młodzież w miastach i dobie kryzysu cz. 1
gminach? Część I

19:55-20:25

"Mama na obcasach"
Spotkanie z
Magdaleną
Szefernaker

Lokalna i regionalna
polityka historyczna. Rola małych i średnich
Samorządy w
miast w rozwoju
poszukiwaniu swojej
państwa
tożsamości

Samorząd cyfrowy –
polska administracja
samorządowa w
obliczu globalnej
migracji do chmury i
cyberzagrożeń

Cyfrowy świat- przyjaciel
"Kontrrewolucja. Eseje
czy wróg? Rozmowa z
i szkice" Spotkanie z
Krzysztofem
Pawłem Lisickim
Gawkowskim

Blok Tematyczny
Prezentacje innowacyjnych
firm z Małopolski w
ramach projektu
„Małopolska Innovation
Rocket: rozwój i
internacjonalizacja
innowacyjnych MŚP”

Program Wieloletni
Program Gmina
Prawa samorządów i
„Niepodległa” – jakie
Przyjazna Seniorom
prawa człowieka w
doświadczenia na przyszłość
szansą rozwoju
wynosimy z obchodów
strefie nadgranicznej
samorządów i lokalnych
stulecia odzyskania
w czasie konfliktów i
przedsiębiorców w
niepodległości i odbudowy
sytuacji kryzysowcyh
obliczu pandemii
polskiej państwowości

Miejski transport na
minuty

Jak kształtować
"ArchiKod" Spotkanie
politykę prorodzinną
z Czesławem Bieleckim
w samorządzie?

20:30-21:30

Uroczysta Gala - 6.1

21:30

Bankiet

Godzina
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18:45-19:15 Samorządy
w obliczu wojny

Zarządzanie ochroną
zdrowia na poziomie Zmiana warty? Bariery
regionalnym - w
dla młodych w
poszukiwaniu
samorządach
efektywności

19:25-20:25 Yakov
Shechter. Biesy i
demony. Prezentacja
powieści
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Salon Przemysłu
Turystycznego

Społeczeństwo

Środowisko

Wojna w Ukrainie

Zdrowie

Zrównoważony
Rozwój

Wydarzenia
specjalne

"Pandenomia"
Spotkanie z Piotrem
Arakiem

09:20-09:50

10:00-11:00

11:10-12:10

Co znaczy być
liderem? Kobiecy
punkt widzenia

Jak finansować zakupy Oświata i samorząd taboru w transporcie
jak samorządy
publicznym?
wspierają edukację?

Blok Tematyczny
Rozwój, współpraca
Jak optymalizować
Tożsamość lokalna czy wrogie przejęcie? wydatki samorządów? powód do dumy, czy
przedmiot sporów?

Wpływ Przemysłu 4.0
na rozwój regionów

Klient senior, czyli
srebrny rynek wart
uwagi

Przyszłość polskiego
samorządu

Festiwalowa Europa czyli jak wrócić do
organizacji imprez i co
mają z tego
samorządy?

Partie, programy,
liderzy. Jak wygrać
wybory? cz.I

Partycypacja
obywatelska w
jednostkach
samorządu
terytorialnego – stan
obecny i perspektywy

Jak mądrze wspierać
rozwój
przedsiębiorczości w
regionach?

Lokalny produkt
lokalnie niedostępny.
Jak duże sieci
handlowe zmieniają
rynek małych
miejscowości

Kierunek turystyka rozwój turystyki w
regionie. Agro, eko,
komercja czy inne
innowacyjne podejscie
do promocji?

Partie, programy,
liderzy. Jak wygrać
wybory? cz. II

Woda złotem XXI
wieku

W partnerstwie siła –
jak wzmocnić
współpracę
transgraniczną
samorządów

Spotkanie z Gościem
Specjalnym: Carlos
Moreno
Samorządowe programy
zdrowotne - profilaktyka
grypy u dzieci i młodzieży
Automatyzacja opieki
Jak samorządy mogą
zdrowotnej. Jakie
poprawiać jakość życia
rozwiązania wybierać i
obywateli?
finansować?
Blok Tematyczny

Samorządowe
Zarządzanie
Jak skutecznie pomagać
programy polityki
różnorodnością jako
uchodźcom? Rola
sposób na rozwój gmin i
zdrowotnej – dobre
samorządów podczas
praktyki, możliwości i miast. Dlaczego kobiety w
kryzysu - cz. II
samorządzie są
wyzwania
niezbędne?

Sesja Plenarna

12:20-13:35

13:45-14:45

9:20-9:40 Wojna
oczami ukraińskiego
samorządowca Oraz
9:40-10:00 Polska
pomoc Ukrainie. Prawo,
budżet i nowe
braterstwo

Blok Tematyczny
Park narodowy i
Polityka spójności a
Samorząd - Uczelnia Kultura polskiej wsi – krajobrazowy - dumą i
współczesne
Biznes – wszyscy
ludowość jako
płucami regionu, a
wyzwania rozwojowe
świadczymy usługi
element polityki
także sposobem na
europejskich regionów
kulturalnej samorządu
jego promocję

Blok Tematyczny
Innowacyjne
rozwiązania
infrastrukturalne
szansą szybszego
rozwoju regionów

13:45-14:15 Czy służby

Blok Tematyczny Jak z
specjalne mogą wygrać
Młodzież a samorząd Zielone inwestycje w
sukcesem połączyć
wojnę? Oraz
lokalny - szanse i
regionach - jak być eko14:15-14:45 Czy wojska
sport, samorząd i
wyzwania
odpowiedzialnym?
lądowe mogą wygrać
biznes?
wojnę w Ukrainie?

Dylemat między
centralizacją a
samorządnością w
systemie ochrony
zdrowia

Demokracja XXI wieku.
Pytanie o wartości

Jak OZE i efektywność
energetyczna redukuje
koszty?

Migracja do miasta –
czy ten trend może się
odwrócić?

15:55-16:40 Warsztaty dla
samorządowców
dotyczące zakładania
Młodzieżowych Rad

Przerwa
lunchowa 14:4515:45

15:55-16:25
Europa w
poszukiwaniu
przywództwa

16:35-17:35

17:45-18:45

Samorządowiec społecznik czy
menedżer?

18:55-19:55

Aktywny włodarz to
aktywny mieszkaniec jak wydobyć potencjał
społeczności lokalnej

Rola samorządów
"Samojednik. Od śmietnika
województw w
przez poprawczak do
wykorzystywaniu
Dziennikarz śledczy profesury. Autobiografia."
środków pomocowych
ginący gatunek
Spotkanie z prof.
UE na przestrzeni 20
Kazimierzem Kikiem
lat
Między mediami
Blok Tematyczny
centralnymi i
Inwestor poszukiwany –
obsługa przedsiębiorców lokalnymi. Czy media
na terenie gmin i
regionalne mają
powiatów
przyszłość?

Startupy i samorządy jak efektywnie
współpracować?

Jak eksport
przedsiębiorstw
wpływa na rozwój
regionu?

Blok Tematyczny Miasta
i regiony Europy – w
poszukiwaniu tego co
łączy, a nie dzieli

E-oświata na miarę
naszych możliwości

Samorząd a
mniejszości narodowe

Dyplomacja
samorządowa –
promocja regionu w
kraju i zagranicą

"Samobójstwo
Oświecenia?"
Spotkanie z prof.
Andrzejem
Zybertowiczem

Turystyka religijna czy to sposób na
promocję regionu?

"Naga prawda, czyli
trzy rozbiory Polski"
Spotkanie z Leszkiem
Mazanem

Między tradycją a
nowoczesnością.
Rozwój regionalny w
Europie Środkowej

Jak samorządy
współpracują w czasie
wojny

Odnawialne źródła
Blok Tematyczny
energii, wymiana
Turystyka po
Miasto dla ludzi – rola
Jak masowy napływ
pieców, retencja,
pandemii: finanse,
obywateli w procesie
uchodźców wpłynie na
zieleń. Jak dbać o
organizacja, marketing zarządzania miastem
polski system edukacji?
środowisko i zarobić? – regres czy rozkwit?
cz. I
Szlaki turystyczne i
17:45-18:15 Jaka armia
Internacjonalizacja kulturowe jako sposób
wygra wojnę? Oraz
Lokalny produkt innowacyjnych
na budowę
Samorząd ostoją
18:15-18:40
ambasador regionu na
przedsiębiorstw - od
nowoczesnego
demokracji
Geopolityczne
świecie
strategii do realizacji
produktu
konsekwencje wojny na
turystycznego
Ukrainie
Cyfrowa gmina akcelerator nowego
biznesu i szansa na
rozwój

Utylizacja i recykling
Kultura, historia i
Starzejące się
na poziomie
Zrównoważony rozwój
tradycje. Jak budować
społeczeństwo i
regionalnym.
regionu karpackiego
lokalną i regionalną
aktywizacja seniorów
Wyzwanie, czy czysty
tożsamość?
zysk?

20:00

Gala rozdania nagród - 6.1

21:00

Bankiet zamykający Europejski Kongres Samorządów

Wojna w Ukrainie

Czy jest recepta na
uzdrowienie
szpitalnictwa?

Rola i miejsce
samorządów w
funkcjonowaniu
systemu ochrony
zdrowia

W stronę idei
profesjonalnego
16:45-17:35 Strategia
ponadpartyjnego i
rozwoju miasta w nowych
propaństwowego
uwarunkowaniach
korpusu
samorządowego
Odnawialne źródła
energii, wymiana
17:45-18:35 Racjonalnie
pieców, retencja,
zarządzanie finansami JST
zieleń. Jak dbać o
w ujęciu rocznym i
środowisko i zarobić? wieloletnim
cz. II

Stan zdrowia młodych
i najmłodszych - jak
Blok Tematyczny
samorządy wspierają Równowaga - kluczem
poprawę kondycji
rozwoju miast i
psychicznej uczniów
regionów
wirtualnych szkół?

